
                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2 6,792,500.00                
แผนงาน : ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมลูค่าเพ่ิมทางการเกษตร
ผลผลิต : ดา้นเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธภิาพประมงน ้าจืดเชงิพาณชิย ์เพ่ือยกระดบัมาตรฐานปลาน ้าโขง กลุ่มจังหวัดสนุกสู่มาตรฐานปลาน ้าโขงปลอดภยั  
กิจกรรมยอ่ย (โครงการ) : ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธภิาพประมงน ้าจืดเชงิพาณชิย ์เพ่ือยกระดบัมาตรฐานปลาน ้าโขง กลุ่มจังหวัดสนุกสู่มาตรฐานปลาน ้าโขงปลอดภยั 
1. งบดา้เนินงาน 6,792,500.00                
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 105,000.00                   
  (1)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
  (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
  (3) ค่าเช่าบา้น
  (4) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
  (5) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญบ่า้น
  (6) เงินพเิศษจา่ยแกลู่กจา้งในต่างประเทศ
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลาลดตน้ทนุเชงิพาณชิยส์ู่มาตรฐานสัตว์น ้าจืดปลอดภยั

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเชงิปฏบิตักิารการผลิตอาหารปลาตน้ทนุต่า้ ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตอาหารปลา
ตน้ทนุต่า้ พร้อมทั งการใชเ้ทคโนโลยกีารใชปุ้ย๋เพ่ือสร้างอาหารธรรมชาตใินบอ่เลี ยง และเทคโนโลยกีารใชป้นูสั่งตดั เพ่ือ
ยกระดบัค่าความเปน็ดา่งของน ้าในพื นทีอี่สานตอนบน )

36,000.00                           - ค่าตอบแทนวทิยากร (1 ท่าน x 10 รุ่นๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท)

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมค่ายยวุประมง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเชงิพาณชิยแ์บบยัง่ยนื ( จัด
ค่าย 3 รุ่นๆละ 3 วัน  50 คน/รุ่น รวม 150 คน)

27,000.00                            - ค่าตอบแทนวทิยากร (1 คน x  3 รุ่นๆละ 15 ชั่วโมงชม.ละ 600 บาท )

42,000.00                            - ค่าตอบแทนผู้ช่วยวทิยากร (2 คน x  3 รุ่นๆละ 3 วนัรวม 15 ชั่วโมง/รุ่นชม.ละ 350 บาท )

  (8) ค่าตอบแทนพเิศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใชส้อย 2,743,050.00                
  (1)  ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเชา่ทีพั่กและค่าพาหนะ กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลาลดตน้ทนุเชงิพาณชิยส์ู่มาตรฐานสัตว์น ้าจืดปลอดภยั

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเชงิปฏบิตักิารการผลิตอาหารปลาตน้ทนุต่า้ ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตอาหารปลา
ตน้ทนุต่า้ พร้อมทั งการใชเ้ทคโนโลยกีารใชปุ้ย๋เพ่ือสร้างอาหารธรรมชาตใินบอ่เลี ยง และเทคโนโลยกีารใชป้นูสั่งตดั เพ่ือ
ยกระดบัค่าความเปน็ดา่งของน ้าในพื นทีอี่สานตอนบน )

แบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชดุ : 1 โครงการ)

งบประมาณ
ค้าชี แจง



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชดุ : 1 โครงการ)

งบประมาณ
ค้าชี แจง

50,000.00                           - ค่าเดินทางวทิยากร (10 คร้ังๆละ 5,000 บาท)

6,000.00                             - ค่าที่พกัวทิยากร  (600 บาท/คืน x 10 คืน)

12,000.00                           - ค่าเบีย้เล้ียงเจา้หน้าที่โครงการ (240 บาท/วนั x 5 คน x 10 วนั )
1.4 กิจกรรมการตรวจตดิตามการผลิตอาหารปลาตน้ทนุต่า้ใชเ้อง

360,000.00                         - ค่าเดินทางตรวจติดตาม (90 ฟาร์ม x 2 คร้ัง/ป ีx 2,000บาท/คร้ัง)

86,400.00                           - ค่าเบีย้เล้ียงเจา้หน้าที่โครงการปฏบิติังานอกสถาที่ (90 ฟาร์ม x 2 คร้ัง/ป ีx 240 บาท x 2 คน)

21,600.00                            - ค่าที่พกัเจา้หน้าที่ในต่างจงัหวดั (18 คืนๆ x 2 หอ้งๆละ 600 บาท)

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมค่ายยวุประมง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเชงิพาณชิยแ์บบยัง่ยนื ( จัด
ค่าย 3 รุ่นๆละ 3 วัน  50 คน/รุ่น รวม 150 คน)

45,000.00                             - ค่าที่พกั 150 คนๆละ 2 คืนๆละ 100 บาท

10,800.00                            - ค่าเบีย้เล้ียงเจา้หน้าที่โครงการ (5 คน x  3 รุ่นๆละ 3 วนัๆละ 240 บาท )

  (2)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (3)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (4) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
  (5) ค่าเช่าทรัพยสิ์น
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลาลดตน้ทนุเชงิพาณชิยส์ู่มาตรฐานสัตว์น ้าจืดปลอดภยั

1.3 กิจกรรมตรวจวิเคราะหคุ์ณค่าทางโภชนาการอาหารและวัตถุดบิอาหารสัตว์น ้า

1,000,000.00                
     - ค่าตรวจวเิคราะหคุ์ณค่าทางโภชนาการอาหารและวตัถดิุบอาหารสัตวน์้ า   500 ตัวอยา่งๆละ2,000บาท (วเิคราะหห์าค่า
โปรตีน, ไขมัน, เถา้,เยือ่ใย และความชื้น)

450,000.00                        -  ค่าจดัท าระบบ smart farm จ านวน 3 ฟาร์มต้นแบบ ฟาร์มละ 150,000 บาท
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพันธุส์ัตว์น ้าจืดปลอดภยัเชงิพาณชิย์

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าปลาน ้าโขงแปรรูป สู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดภยั  (เมนูปลาน ้าโขง 
ผลิตภณัฑ์ปลาน ้าโขงปลอดภยั)

500,000.00                       - ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์ จ านวน 10 ผลิตภณัฑ์ ๆ ละ 50,000 บาท

  (7) ค่าใชจ้่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลาลดตน้ทนุเชงิพาณชิยส์ู่มาตรฐานสัตว์น ้าจืดปลอดภยั



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชดุ : 1 โครงการ)

งบประมาณ
ค้าชี แจง

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเชงิปฏบิตักิารการผลิตอาหารปลาตน้ทนุต่า้ ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตอาหารปลา
ตน้ทนุต่า้ พร้อมทั งการใชเ้ทคโนโลยกีารใชปุ้ย๋เพ่ือสร้างอาหารธรรมชาตใินบอ่เลี ยง และเทคโนโลยกีารใชป้นูสั่งตดั เพ่ือ
ยกระดบัค่าความเปน็ดา่งของน ้าในพื นทีอี่สานตอนบน )

50,000.00                           - ค่าอาหาร (50 ราย x 10 รุ่น x รายละ 100 บาท/มื้อ)

35,000.00                           - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (50 ราย x 10 รุ่น xรายละ 35 บาท x 2 มื้อ/วนั)

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมค่ายยวุประมง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเชงิพาณชิยแ์บบยัง่ยนื ( จัด
ค่าย 3 รุ่นๆละ 3 วัน  50 คน/รุ่น รวม 150 คน)

90,000.00                             - ค่าอาหาร 150 คนๆละ 3 วนัรวม 6 มื้อๆละ 100 บาท

26,250.00                             - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 150 คนๆละ 3 วนัรวม 5 มื้อๆละ 35 บาท

  (8) ค่ารับรองและพธิกีาร
  (9) เงินสมทบทุนประกนัสังคม 
1.1.3 ค่าวัสดุ 3,944,450.00                

  (1)  วสัดุส านักงาน 
กิจกรรมที ่4 กิจกรรมค่ายยวุประมง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเชงิพาณชิยแ์บบยัง่ยนื ( จัด
ค่าย 3 รุ่นๆละ 3 วัน  50 คน/รุ่น รวม 150 คน)

6,000.00                                   - ค่าวสัดุสันทนาการและใบประกาศ (3 รุ่นๆละ ละ 2,000 บาท )

    ค่าวสัดุส านักงาน กระดาษ หมึกพมิพ์
    ค่าจดัท าเอกสารรายงาน กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลาลดตน้ทนุเชงิพาณชิยส์ู่มาตรฐานสัตว์น ้าจืดปลอดภยั

1.4 กิจกรรมการตรวจตดิตามการผลิตอาหารปลาตน้ทนุต่า้ใชเ้อง

20,000.00                          - ค่าจดัท ารายงานผลการติดตามโครงการ  (100 เล่มๆละ200 บาท)
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพันธุส์ัตว์น ้าจืดปลอดภยัเชงิพาณชิย์

    ค่าจดัท าเอกสารการประชุมและฝึกอบรม กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลาลดตน้ทนุเชงิพาณชิยส์ู่มาตรฐานสัตว์น ้าจืดปลอดภยั

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเชงิปฏบิตักิารการผลิตอาหารปลาตน้ทนุต่า้ ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตอาหารปลา
ตน้ทนุต่า้ พร้อมทั งการใชเ้ทคโนโลยกีารใชปุ้ย๋เพ่ือสร้างอาหารธรรมชาตใินบอ่เลี ยง และเทคโนโลยกีารใชป้นูสั่งตดั เพ่ือ
ยกระดบัค่าความเปน็ดา่งของน ้าในพื นทีอี่สานตอนบน )

35,000.00                         - ค่าวสัดุและเอกสารประกอบ  (50 ราย x 10 รุ่น x ชุดละ 70 บาท )



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชดุ : 1 โครงการ)

งบประมาณ
ค้าชี แจง

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมค่ายยวุประมง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเชงิพาณชิยแ์บบยัง่ยนื ( จัด
ค่าย 3 รุ่นๆละ 3 วัน  50 คน/รุ่น รวม 150 คน)

10,500.00                          - ค่าวสัดุเอกสารประกอบการฝึกอบรม (150 คน x 70 บาท/ชุด)

  (2)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
  (3)  วสัดุไฟฟา้และวทิย ุ
  (4)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลาลดตน้ทนุเชงิพาณชิยส์ู่มาตรฐานสัตว์น ้าจืดปลอดภยั

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเชงิปฏบิตักิารการผลิตอาหารปลาตน้ทนุต่า้ ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตอาหารปลา
ตน้ทนุต่า้ พร้อมทั งการใชเ้ทคโนโลยกีารใชปุ้ย๋เพ่ือสร้างอาหารธรรมชาตใินบอ่เลี ยง และเทคโนโลยกีารใชป้นูสั่งตดั เพ่ือ
ยกระดบัค่าความเปน็ดา่งของน ้าในพื นทีอี่สานตอนบน )

6,500.00                             - ค่าปา้ยไวนิล  (10 ปา้ยๆละ 650 บาท)

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมค่ายยวุประมง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืดเชงิพาณชิยแ์บบยัง่ยนื ( จัด
ค่าย 3 รุ่นๆละ 3 วัน  50 คน/รุ่น รวม 150 คน)

1,950.00                             - ค่าปา้ยไวนิล (3 ปา้ย x 650 บาท)

  (5)  วสัดุคอมพวิเตอร์
  (6) วสัดุกอ่สร้าง
  (7) วสัดุงานบา้นงานครัว
  (8) วสัดุเวชภณัฑ์
  (9) วสัดุสนามและการฝึก
  (10) วัสดกุารศึกษา กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลาลดตน้ทนุเชงิพาณชิยส์ู่มาตรฐานสัตว์น ้าจืดปลอดภยั

     ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ 1.2 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนวัตถุดบิอาหารสัตว์น ้าหายาก และชดุวิเคราะหคุ์ณภาพน ้าแบบงา่ย

500,000.00                         - ค่าวสัดุวเิคราะหคุ์ณภาพน้ าในบอ่เล้ียงแบบง่าย (test kids) (500รายๆละ 1,000 บาท)

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเชงิปฏบิตักิารการผลิตอาหารปลาตน้ทนุต่า้ ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตอาหารปลา
ตน้ทนุต่า้ พร้อมทั งการใชเ้ทคโนโลยกีารใชปุ้ย๋เพ่ือสร้างอาหารธรรมชาตใินบอ่เลี ยง และเทคโนโลยกีารใชป้นูสั่งตดั เพ่ือ
ยกระดบัค่าความเปน็ดา่งของน ้าในพื นทีอี่สานตอนบน )

24,000.00                           - ค่าวสัดุสารเคมีทดสอบคุณภาพวตัถดิุบอาหารสัตว ์ (2,400บาท/รุ่น  x 10รุ่น )

กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมค่ายยวุประมง เพือ่ถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืเชิงพาณิชยแ์บบยัง่ยนื ( จดัค่าย 3 
รุ่นๆละ 3 วนั  50 คน/รุ่น รวม 150 คน)
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40,500.00                      
           - วสัดุวทิยาศาสตร์ (ชุดตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ าแบบง่าย (test kids)และค่าวสัดุสารเคมีทดสอบคุณภาพวตัถดิุบ
อาหารสัตวแ์บบง่าย  3 รุ่นๆละ 5 ชุดละ 2,700 บาท

  (11) วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา
  (12) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย
  (13) วสัดุอาหาร
  (14) วัสดกุารเกษตร กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลาลดตน้ทนุเชงิพาณชิยส์ู่มาตรฐานสัตว์น ้าจืดปลอดภยั

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเชงิปฏบิตักิารการผลิตอาหารปลาตน้ทนุต่า้ ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตอาหารปลา
ตน้ทนุต่า้ พร้อมทั งการใชเ้ทคโนโลยกีารใชปุ้ย๋เพ่ือสร้างอาหารธรรมชาตใินบอ่เลี ยง และเทคโนโลยกีารใชป้นูสั่งตดั เพ่ือ
ยกระดบัค่าความเปน็ดา่งของน ้าในพื นทีอี่สานตอนบน )

500,000.00                         - ค่าวสัดุการเกษตร (50,000บาท/รุ่น  x 10รุ่น )
1.2 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนวัตถุดบิอาหารสัตว์น ้าหายาก และชดุวิเคราะหคุ์ณภาพน ้าแบบงา่ย

800,000.00                         - ค่าวสัดุการเกษตร (ปลาปน่ ,น้ ามันปลา, กากถัว่เหลือง) (500รายๆละ 1,600 บาท)
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพันธุส์ัตว์น ้าจืดปลอดภยัเชงิพาณชิย์

2.1  กิจกรรมเพาะขยายพันธุป์ลาน ้าโขงเพ่ือแจกจ่ายใหแ้ก่เกษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการและผลิตเพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งน ้า
ธรรมชาต ิ(2,000,000 ตวั)
    - ค่าวัสดกุารเกษตรในการผลิตลูกพันธป์ลา

1,000,000.00                            * ปลาสวาย  (1,000,000 ตัว x 1 บาท)

500,000.00                              * ปลาโมง  (500,000 ตัว x 1 บาท)

100,000.00                              * ปลาสายย ู (100,000 ตัว x 1 บาท)

400,000.00                              * ปลากดแกว้  (400,000 ตัว x 1 บาท)

  (15) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าไฟฟา้  

2.2 ค่าน้ าประปา                    ระบจุ านวนหน่วย /ราคา

2.3 ค่าบริการโทรศัพท์ 
2.4 ค่าบริการไปรษณีย ์
2.5 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  

2. งบลงทนุ -                             
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2.1 ค่าครุภณัฑ์
  (1) ราคาตอ่หน่วยต่า้กว่า 1 ล้านบาท
     รถลากเรือ
  (2) ราคาตอ่หน่วยตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
    (1.1) ครุภณัฑ์ส านักงาน                  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใช้จา่ยในการต้ังงบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  อตัราราคาค่างานต่อหน่วย

    (1.2) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านักงบประมาณ

    (1.3) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
            (ระบรุายการ) 
    (1.4) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
            (ระบรุายการ) 
    (1.5) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใช้จา่ยในการต้ังงบประมาณ

    (1.6) ครุภณัฑ์กอ่สร้าง                  อตัราราคาค่างานต่อหน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านักงบประมาณ

    (1.7) ครุภณัฑ์การเกษตร                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอืน่ ได้แก่ ........................................

            (ระบรุายการ) 
    (1.8) ครุภณัฑ์การศึกษา
            (ระบรุายการ) 
    (1.9) ครุภณัฑ์การแพทย์
            (ระบรุายการ) 
    (1.10) ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ
            (ระบรุายการ) 
    (1.11) ครุภณัฑ์โรงงาน
            (ระบรุายการ) 
    (1.12) ครุภณัฑ์ส ารวจ
            (ระบรุายการ) 
    (1.13) ครุภณัฑ์กฬีา
            (ระบรุายการ) 
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    (1.14) ครุภณัฑ์ดนตรี
            (ระบรุายการ) 
    (1.15) ครุภณัฑ์อาวธุ
            (ระบรุายการ) 
    (1.16) ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์
            (ระบรุายการ) 
    (1.17) ครุภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล
            (ระบรุายการ) 
    (1.18) ครุภณัฑ์สนาม                  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใช้จา่ยในการต้ังงบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  อตัราราคาค่างานต่อหน่วย

    (1.19) ครุภณัฑ์กลาโหม                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านักงบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอืน่ ได้แก่ ........................................

2.2 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
  (1) ราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 10 ล้านบาท
  (2) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป
    (1.1) ค่าที่ดิน
            (ระบรุายการ) 
    (1.2) ค่ากอ่สร้างอาคารที่พกัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (1.3) ค่าปรับปรุงอาคารกอ่สร้างที่พกัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (1.4) ค่ากอ่สร้างอาคารที่ท าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
    (1.5) ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (1.6) ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (1.7) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
    (1.8) ค่ากอ่สร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
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    (1.9) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (1.10) ค่ากอ่สร้างสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใช้จา่ยในการต้ังงบประมาณ

    (1.11) ค่าปรับปรุงสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ                  อตัราราคาค่างานต่อหน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านักงบประมาณ

    (1.12) ค่ากอ่สร้างระบบสาธารณูปโภค                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอืน่ ได้แก่ ........................................

            (ระบรุายการ) 
    (1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบรุายการ) 
    (1.14) ค่ากอ่สร้างแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 
    (1.15) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 
    (1.16) ค่ากอ่สร้างทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (1.17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (1.18) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใช้จา่ยในการต้ังงบประมาณ

    (1.19) ค่าส ารวจออกแบบ                  อตัราราคาค่างานต่อหน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน ส านักงบประมาณ

    (1.20) ค่าควบคุมงาน                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอืน่ ได้แก่ ........................................

            (ระบรุายการ) 
    (1.21) ค่าจา้งบริษทัที่ปรึกษา
            (ระบรุายการ) 
3. งบเงนิอุดหนุน  

3.1 เงินอดุหนุนทั่วไป
 1) เงินอดุหนุนทั่วไป :……..........................…….  
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3.2 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ                  ระบเุหตุผลความจ าเปน็และรายละเอยีดค่าใช้จา่ยในการต้ังงบประมาณ

 1) เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ :…..................………..  

4. งบรายจ่ายอ่ืน  

4.1 ........................................................................  

หมายเหตุ

  1. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูใหจ้งัหวัดและกลุม่จงัหวัดใชท้ะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส้านักงบประมาณเทา่นั น  

    กรุณาอยา่เพ่ิมประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่้าเปน็

  2. กรณปีระสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจา้หน้าส้านักงบประมาณทีร่ับผิดชอบจงัหวัดและกลุม่จงัหวัดก่อน
  3. ตามแบบฟอร์มฯ ใหเ้ลอืกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจา่ย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่นั น 


